
HOW2BLEND
&WORK

המדריך לשילוב למידה דיגיטלית
בליווי פרטני למציאת עבודה



בית הספר לקריירה� נעים להכיר





מי אנחנו?

מיזם משותף של:



השתלבות
בעבודה

חיפוש ומציאת
עבודה

התפתחות
וצמיחה

בית ספר לקריירה מציע קורסים דיגיטליים 
בעברית ובערבית�

 ILהנמצאים בקמפוס 
ופתוחים לקהל הרחב

�ללא עלות!



אנחנו במספרים

45,000
לומדים 
רשומים

5
קורסים
בערבית

 

20
קורסים
בפיתוח

 

 קורסים
 באוויר

20 



מטרות מרכזיות
קידום כישורי אוריינות דיגיטלית ולמידה עצמאית לאורך החיים�

 בקרב מחפשי עבודה ומפתחי קריירה� 

פיתוח ידע וכלים עבור נותני השירות התעסוקתי�
 שיסייעו בידיהם להטמיע את הכישורים הללו בתהליכי הליווי�

באופן דיגיטלי או היברידי�



הכשרות צוות מקצועי

בלנדרים�
ליווי

קבוצתי

ליווי פרטני
 היברידי

ליווי 
 מנהלי
הדרכה 



חדשנות בלמידהשיפור כישוריםנגישותידע מקצועי ואיכותי חיסכון במשאבים

למידה דיגיטלית� למה זה טוב? 



למנחי קבוצות בתעסוקהלמקדמי תעסוקהלומדים חופשיים

למי מיועדים הקורסים שלנו?
בלמידה עצמאית

בליווי אישי

בלמידה קבוצתית



קורסי בית הספר
מסלול חיפוש ומציאת עבודה

*בעברית ובערבית



קורסי בית הספר
עולם הכישורים



קורסי בית הספר
יזמות ודיגיטל



קורסי בית הספר
עבודה מרחוק



בואו 
נראה 
דוגמה



רכיבי למידה מגוונים:

לא רק וידאו!



רכיבי למידה מגוונים:



רכיבי למידה מגוונים:



רכיבי למידה מגוונים:



אבל�

 לא
 לכולם קל ללמוד לבד



אז מה עושים?



מתווכים� מנגישים� תומכים



תפיסת הלמידה

למידה התנסותיתלמידה משולבתמיקרו - למידה



הזדמנות לשתף:

רחלי שמשון� הזדמנות תל אביב יפו



למה כדאי לשלב למידה דיגיטלית בתהליך הליווי? 

יותר השפעה ערך מוסף לנועצים
 

ניצול מיטבי של הזמן



בואו נכיר את המדריך:

או בקישור שכאן

https://bit.ly/3y29kKR


HOW2BLEND&
WORK

המדריך לשילוב למידה דיגיטלית בתהליך הליווי



כל מדריך מורכב מ�3 שלבים:

שלב 1: הכירו את הקורס 
שלב 2: בנו תוכנית למידה 

שלב 3: לוו את הלמידה



הכירו את הקורס:



הכירו את הקורס:



הכירו את הקורס:



הכירו את הקורס:



הכירו את הקורס:



הכירו את הקורס:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



בנו תוכנית למידה:



לוו את הלמידה:



לוו את הלמידה:



לוו את הלמידה:



לוו את הלמידה:



משימה:

רקע כללי על המשתתף:
מהי מטרת הליווי של המשתתף?
באיזה שלב הוא נמצא בתהליך?

איזה יחידות תוכן באיזה קורס יתאימו לו כעת?

רקע ופרטים לתיאור משתתף בליווי פרטני

 
 

נתחלק לחדרים של 3-4  משתתפים�
בוחרים נציג/ה , שמספר/ת על משתתפ/ת אמיתי/ת ( ללא פרטים מזהים) ומתארים אותו/ה 

מטרה: ביחד� להתאים למשתתף תוכן שעשוי להועיל לו בשלב בו הוא נמצא בתהליך 

.1

.2

.3

לרשותכם 25 דקות



גישה מהירה לכל הקורסים:

כאן.

צידה לדרך���

https://bit.ly/3ve1wDw


יש לנו אזור תוכן באתר זרוע
העבודה� לאנשי מקצוע בתעסוקה
כלים ומדריכים ללמידה דיגיטלית

כאן.

חם מהתנור���

https://www.gov.il/he/departments/news/about-career-school


תובנות? שאלות?



אסף סנפירי� מנהל למידה וקהילה
 asafsn@itevet.org

058-6560606

רוצים להטמיע למידה
דיגיטלית אצלכם?

ליטל קינן בלט� מנהלת בית הספר לקריירה
litalk@itevet.org

052-6844684


